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FORENINGSMEDDELELSER 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg  

MARINENS BIBLIOTEK 
 

Henrik Gerners Plads Bygning 37, Holmen 

 

Onsdag d. 27. september 2004 kl. 17-ca.19,30 
 

 

Arrangementet omfatter 

et besøg på Marinens bibliotek 

samt en historisk rundvisning på Nyholm 

ed bibliotekets leder, forskningsbibliotekar, 

kommandørkaptajn 
 

Preben Groth 
 

 

 

Buslinie 48 kører til Refshalevej 

og Havnebussen sejler til Holmen. 

 

 

Tilmelding er nødvendig og foretages 

til receptionen på Danmarks Biblioteksskole, 32 58 60 66 

senest onsdag d. 15. september. 
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Beretning 2003-2004 
 

Beretningen omfatter perioden fra og med generalforsamlingen d. 29. april 

2003 til generalforsamlingen i dag, d. 28. april 2004, som er den 22. efter 

den stiftende generalforsamling i april 1982. 

 

Publikationsvirksomhed 

Vort nyhedsbrev er i 2003 blevet afløst af medlemsbladet Bib.hist., der 

redigeres af Johannes Balslev (ansvarshavende), Andrew Cranfield og 

Bente Kaspersen. 

I 2003 udkom der 2 numre og i år er indkaldelsen til denne 

generalforsamling sket via det første nummer. Det er planen, at der skal 

udkomme 4 numre årligt, og jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at 

sende bidragsforslag til redaktionen. 

Selskabets hjemmeside, www.bibliotekshistoriskselskab.dk er ved 

udgangen af 2003 overtaget af Jakob Poulsen, Centralbiblioteket i Slagelse, 

der står for dens opdatering og vedligeholdelse fremover. Den er dog 

endnu ikke opdateret til almindelig oplysningsvirksomhed om selskabet. 

Bibliotekshistorie 6 udkom i slutningen af 2002 og nr. 7 under redaktion af 

Steen Bille Larsen, Jørgen Svane-Mikkelsen og undertegnede er på vej. 

Bidragene er indkommet og accepteret af redaktionen, så det er planen, at 

det skal udkomme senere i år. Derved vil vi nå frem til en udgivelse hvert 

andet år, efter at der har været en periode, hvor der ikke var kvalificerede 

bidrag nok til en så hyppig udgivelsesfrekvens. 

 

Møder og arrangementer 

Det faglige indslag i forbindelse med generalforsamlingen d. 29. april 2003, 

som afholdtes på Danmarks Biblioteksskole, var et foredrag af tidligere 

rigsbibliotekar Morten Laursen Vig, Kommissionen i bibliotekshistorisk lys, 

hvor Laursen Vig analyserede aktiviteterne i og omkring 

bibliotekskommissionen, der afgav sin betænkning i 1979, og som var 

anledningen til vidtgående splittelser i dansk biblioteksvæsen. 

 

I dagene 16. – 17. maj 2003 gennemførtes selskabets studietur til Lübeck og 

Eutin med besøg på Eutiner Landesbibliothek, Bibliothek der Hansestadt 

Lübeck samt Mann-Haus med rundvisning i udstillingen om Mann-
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familien. En spændende tur til meget forskellige biblioteker med 

interessante samlinger og opgaver. 

 

D. 18. september 2003 besøgte selskabets medlemmer udstillingen ”Skatte” 

på Det Kgl. Bibliotek, hvor udstillingens hovedredaktør Karen Skovgaard 

Petersen viste og fortalte om den utroligt spændende udstilling af 

forskelligartede klenodier fra alle bibliotekets afdelinger, og der var 

mulighed for at ”blade” i de elektroniske udgaver af de udvalgte værker, 

herunder den skrøbelige Inka-krønike. 

 

Årets sidste medlemsmøde var d. 24. november i Munkekælderen på 

Københavns Universitet, hvor Charlotte Appel berettede om sin forskning 

omkring læsning og bogmarked i Danmark i 1600-tallet og her fremdrog 

pointer om befolkningens læseevne, der reviderer tidligere opfattelser af 

dens ringe niveau. Herudover fortalte Karsten Christensen om 

”Munkekælderen” og foreviste universitetets aula. 

 

D. 13. januar 2004 holdt professor Karl-Heinz Jügelt, tidl. Leder af 

universitetsbiblioteket i Rostock, et foredrag, på tysk, om bogbrændingen i 

Rostock i maj 1933, og der var endvidere lejlighed for medlemmer af 

selskabet til at se Det kgl. Biblioteks udstilling, Frø af ugræs? Dansk 

antisemitisme før og efter 1943. 

Selskabets medlemmer modtager indbydelser fra Institut for 

Biblioteksudvikling på Danmarks Biblioteksskole til dettes 

bibliotekshistoriske forelæsninger. D. 3. december 2003 holdt 

undertegnede foredrag om Det kgl. Biblioteks leder 1787-1823 D.G. 

Moldenhawer i anledning af hans 250 års dag. 

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke de institutioner, der samarbejder 

med og støtter selskabets virksomhed, således Botanisk Centralbibliotek, 

der er vært for dagens generalforsamling m.m. og ikke mindst Det kgl. 

Bibliotek og Danmarks Biblioteksskole. 

 

Medlemstal og kontingent 

Selskabets medlemstal var ved udgangen af 2003 på 215, fordelt på 164 

personlige og 51 institutionelle medlemmer. Der er tale om et lille fald i 

antallet af personlige medlemmer; mens tallet for institutionelle 

medlemmer er uændret. Der er 34 folkebiblioteker, 13 

forskningsbiblioteker og 4 andre institutioner i medlemsgruppen. 
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Medlemskontingent for 2003 var uændret 300 kr. for institutionerne og 150 

kr. for personlige medlemmer, dog kun 100 kr. for studerende, ledige og 

pensionister. 

Kontingentet for 2004 er på generalforsamlingen d. 14. april 2003 fastsat 

uændret. 

 

Bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen d. 29. april 2003 konstituerede bestyrelsen sig 

således: forsker Ole Harbo, formand, stadsbibliotekar Bente Kaspersen, 

næstformand, tidl. afdelingsbibliotekar Susanne Bøggild, sekretær, lektor 

Jørgen Svane-Mikkelsen, kasserer, overbibliotekar Steen Bille Larsen, 

redaktør af Bibliotekshistorie, bibliotekschef Johannes Balslev, 

vicestadsbibliotekar Andrew Cranfield og stadsbibliotekar Bente Kaspersen, 

redaktører af nyhedsbrev og hjemmeside. 

Bestyrelsessuppleanter blev overbibliotekar Mette Stockmarr og ph.d.-

studerende Laura Skouvig. Revisorer Birgit Berg og Inger Mathiesen og 

revisorsuppleant Anni Hansen. 

Generalforsamlingens dirigent var Ellen Warrer Bertelsen. 

Aase Lindahl afgik efter 7 år som selskabets formand og er dermed den i 

selskabets historie, der har virket længst på formandsposten. 

 

Planer for resten af året 

Det faglige emne efter generalforsamlingen her er et foredrag af lektor 

Peter Wagner om det ældste botaniske biblioteks opbygning 1752-70 og  

Oeders indkøb af bøger. 

D. 5. juni er der udflugt til Corselitze med et foredrag om godset og 

familien Classen ved direktør Hans Kardel samt et om det classenske 

bibliotek ved bibliotekskonsulent Torsten Schlichtkrull. Jeg håber, at 

mange vil benytte sig af dette spændende tilbud, der er annonceret i 

Bibl.hist. 

Efterårets arrangementer er endnu ikke helt fastlagt, men et besøg på 

Marinens bibliotek d. 22. september er på vej og vil blive nærmere 

annonceret, og der vil blive annonceret et julemøde til afholdelse i 

slutningen af november. 

 

Med disse bemærkninger overgiver jeg beretningen til 

generalforsamlingens godkendelse. 

 

Ole Harbo 
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UDBLIK 

 

 

Wolfenbütteler Arbeitskreis 
 

Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliotheks – Buch – und Medien-

geschichte holdt 10-12 maj sit 13. årsmøde under temaet: Die 70er und 

80er Jahre des 20. Jahrhun-derts: Auf den Weg in die Informationsgesell-

schaft. Dermed har man behandlet den nyere tids historie gennem tre 

møder: 1988 om nazismen og 1990 om 1945-65. Inspiration til 

periodeafgrænsningen har man fået fra Norden, idet der både i Borås og i 

Tampere har været konferencer med tilsvarende tidsafgræsning. 

Der blev over de 3 dage præsenteret 12 foredrag, som strakte sig fra 

ændringerne i uddannelserne og de nye bibliotekstyper over planforslagene 

og foreningsforhold til Information og Dokumentation samt edb-

udviklingen. 

Der er mange lighedstræk med udviklingen i Danmark; men selvsagt 

også en række forskelligheder ikke mindst betinget af, at Tyskland er en 

forbundsstat med et koordinerende led mere end det vi kender her til 

lands. 

Arrangementet blev ledet af prof. Peter Vodosek, Stuttgart og Werner 

Arnold fra Herzog August Bibliothek i Wolfenbüttel, i hvis bibelsal 

møderne fandt sted. 

Dette fantastiske bibliotek, der er et internationalt forskningscenter 

råder bl.a. over verdens 3. største bibelsamling (efter British Library og 

Landesbibliothek, Stuttgart), ligesom det har pragtstykket over alle tyske 

pragtstykker Heinrich des Löwens Evangeliar, et utroligt flot illumineret 

håndskrift fra ca. 1188. 

Wolfenbüttel er forholdsvis lille, men meget smuk og hyggelig at være 

i. Den centrale del er overskuelig og gennemstrømmes af flod og kanaler, 

så man kalder sig Tysklands Venedig. 

Arbejdskredsen har et noget bredere sigte end vort selskab og dens 

arbejdsmåder er anderledes end vore møder, da der er tale om 

præsentation af forskningsbidrag fra mange. Der er imidlertid interesse for 

samarbejde fra de tyske kollegers side, og jeg har påtaget mig at undersøge 

dette nærmere, og vil derfor drøfte det med nogle institutioner i den 

nærmeste fremtid. Skulle selskabets medlemmer have gode ideer til 
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temaer for et sådant fælles tysk/dansk (skandinavisk) arrangement, er 

undertegnede meget lydhør.    

 Ole Harbo 
 

BIBLIOTEKSHISTORIE 

 

 

 

Mellem Esbjerg og Fanø 
 

 

 

     

 

Esbjerg Søndag 29/8 15 

 

 

Kære Hr. Prof. Steenberg! 

 

Der er ingen Tvivl om, at Rindby og Esbjerg kan arbejde sammen. 

Lærer M. er en udmærket Mand, der gør meget for sin Skolekreds 

– men (privat sagt) tror jeg, at Nordby er saa stiv og forbenet, at alt 

Læseliv sikkert er udslukt. Jensen har været paa Sønderho i 

Sommer – jeg spurgte ham, hvorledes Forholdene var m. H. t. 

Bibliotek – han svarede: Vi kan faa Lægen til Laaner, men 

derudover er der ikke noget at stille op med Sønderho. Hvis der 

skal gøres noget paa Fanø, skal der være en af de indfødte, som 

finder paa det, og det skal laves specielt for ”dem” paa Sønderho 

eller ”dem” i Nordby. Sønderho og Nordby hader hinanden – 

saaledes ser jeg paa Sagen. De skal faa fulde Hus i Rindby d. 13 ds. 

og De skal nok blive glad for Deres Publikum, men Realiteter, 

Resultater vil jeg ikke love Dem. Her i Esbjerg er vi villige til paa 

rimelige Vilkaar at opfylde alle de Krav, der bliver stillet fra Fanø. 

Vi ses d. 11. September og følges ad til Esbjerg, ikke? 

     

Venlig hilsen 

    Deres heng. 

     Jørg. Banke 
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ISSN 1603-1113 

BIB-HIST er udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. 

Dette nummer er redigeret af Johannes Balslev (ansv.), Bente Kaspersen og Andrew 

Cranfield. 

 

Abonnement opnås ved medlemskab af foreningen.  

Indmeldelse sker til Johannes Balslev,  

Gartnerparken 22, 4654 Fakse Ladeplads (E-mail: balslev@fakse-ldp.dk). 

 

Medlemskab koster for personlige medlemmer: 150 kr (pensionister, studerende og 

ledige dog 100 kr), for institutioner: 300 kr. 
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